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เม่ือวาน เม่ือ ๒ วนัก่อน นอ้งสาวท างานธนาคารชาติ เอาหนงัสือดอกเตอร์ป๋วยมาให้ 
หนงัสือประวติั ชีวประวติั ดอกเตอร์ป๋วย อ่านดู เปิดดูนะ เพราะดอกเตอร์ป๋วยข้ึนถึง ๓ ชั้น แบบ
วา่ชั้นบนสุด เวลาเขา้ถึงฝ่ายปกครองกเ็ขา้ได ้ ชั้นกลางกช็นชั้นกลางกพ็วกท่ีท างานดว้ยกนั แลว้
เขาถึงออกบณัฑิตอาสา เขาถึงเขา้ถึงชนชั้นล่างดว้ย เขาเขา้หมดเลย แลว้ในประวติัเขา เขาไม่
ยอมรับต าแหน่งทางการเมือง เพราะถา้ต าแหน่งทางการเมืองมนัก าหนดนโยบายได ้ แต่ถา้ผูไ้ม่
ปฏิบติั มนักป็ฏิบติัไม่ได ้ เขาจะปฏิเสธต าแหน่งทางการเมืองหมด แลว้เขาพยายามท างานของเขา 
แลว้จนเขาตายไป  

เขามีโอกาสท างานมาก แลว้คนยอมรับเขามาก เพราะในประวติัของเขา เขาตอ้งเอา
รูปภาพท่ีสวยๆ มาลง โอโ้ห มีแต่คนยอมรับเขามากนะ เขา้ไปจบัมือถือแขนเหมือนผูว้ิเศษเลย 
เพราะอะไร? เพราะวา่เขาไม่ติด ไม่ติดในความคิดของเขา น่ี ๓ ชนชั้น เห็นไหม ชนชั้นล่าง ชน
ชั้นกลาง และชนชั้นบน 

อนัน้ีเราคิดถึงถา้ทางหลกัของศาสนา มนัถึงวา่วฏัวน เห็นไหม โลกธาตุทั้ง ๓ แต่น่ีมนั
ครอบง าไวด้ว้ย ถา้พดูถึงมนัครอบง าดว้ยความคิดไง เราอยูช่นชั้นล่างน่ี เวลาเราพยายามถีบตวัข้ึน
ไปชนชั้นกลาง เรากไ็ปติดชนชั้นกลาง เรากไ็ม่สนใจชนชั้นล่าง แลว้เราคิดถีบตวัข้ึนไปชนชั้นบน 
ความคิดเวลาข้ึนไปแลว้มนัไม่ยอ้นกลบั แต่เพราะวา่เขาปฏิเสธต าแหน่งทุกๆ ต าแหน่ง เขาปฏิเสธ
ต าแหน่งทางการเมือง ถึงวา่เขาเปิดโล่งหมด แลว้เขาเห็น เห็น ๓ ชนชั้นเลย เขาถึงวา่มองสงัคม
ออกไง เขามองสงัคมออกแลว้เขาวา่ตอ้งมีตวัเมด็ใน คือตวัจิตท่ีดีดว้ย ไม่เอาผลประโยชน์ เขาอยู่
แบบสมถะ อยูแ่บบอยูไ่ด ้ แลว้อยูแ่บบผูมี้ความคิด รู้แลว้น่ิงอยู ่ น่ีความรู้จริงเห็นไหม เขามีภูมิรู้ 
เขามีความรู้ แลว้เขาน่ิงอยู ่เขาน่ิงอยูเ่พราะวา่เขาไม่ต่ืนเตน้ไปกบัอามิสสินจา้ง  
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มุมกลบันะ อยา่งปรีดี พนมยงคก์เ็ป็นคนดี แต่ปรีดี พนมยงคเ์ล่นการเมือง อยูใ่นความ
ปกครอง เวลาการเมืองหกัโค่นกนัดว้ยอ านาจทางการเมือง แลว้เขาไม่มีโอกาสท างาน เขาอยูใ่น
ชนชั้นหน่ึง แต่เขาวา่ตอ้งก าอ  านาจ พอก าอ  านาจแลว้ถึงช้ีทิศทางของสงัคมได ้ แต่วา่ถา้หมด
อ านาจแลว้กห็มดโอกาสท างานเลย แต่ป๋วยเป็นคนละอยา่ง ป๋วยกบัปรีดีน่ีเทียบเคียง เป็นคนดีทั้ง
คู่ แต่พดูถึงวา่ถา้ติดในชนชั้น ในชนชั้นอยูใ่นฝ่ายปกครองกอ็ยูใ่นกลุ่มของฝ่ายปกครองน่ี  

ความคิด กรงขงัของความคิด ความคิดของชนชั้นบนมนักต็อ้งเห็นประโยชน ์ อยา่งเช่น
กฎหมายน่ีใครเป็นคนออกกฎหมาย ผูท่ี้อยูช่นชั้นกลาง พวกธุรกิจออกกฎหมาย กฎหมายจะ
เขา้ขา้งทางน้ีหมดเลย แต่ถา้ชนชั้นล่างออกกฎหมายสิ ไม่มีสิทธิออกกฎหมาย น่ีเป็นชนชั้นบน น่ี
ความคิดของเขา  

ยกกลบัมาหลกัของศาสนา น่ีหลกัของโลกนะ น่ีเห็นหลกัของโลกของเขา ท าไมสงัคม
ยอมรับเขามาก เขาเป็นคนดีคนหน่ึง แต่คนดีเพราะเขาตอ้งเป็นคนดีมา ในครอบครัวของเขาก็
เหมือนกนั กม็าไดค้นเดียว พี่นอ้ง ๗ คน ดอกเตอร์ป๋วยมาเป็นหลกัชยัของครอบครัวคนเดียว  

น่ีในวงของศาสนา ในของอาจารยม์หาบวั ลกู ๑๖ คน กไ็ดม้าคนหน่ึง คนหน่ึงเห็นไหม 
พอ่แม่เดียวกนั แต่หลกัของศาสนา น่ีพน้ไปจากวฏัฏะ วฏัฏะมนัละเอียดอ่อนกวา่นะ วฏัวนเห็น
ไหม ถา้พดูถึงไปเกิดเป็นพรหม เกิดเป็นเทวดา เกิดกามภพ เกิดถึงอบายภูมิ เพราะเป็นกามหมด น่ี 
๓ โลกธาตุ แต่ ๓ โลกธาตุถา้ยงัวนเวียนอยู ่กเ็ราเหมือนกนั เราไปตกอยูใ่นชนชั้นไหน เราไปตก
อยูใ่นกามในภพไหน ตอนน้ีเราเกิดอยูใ่นกามภพ เพราะเราเกิดในมนุษย ์

เกิดในมนุษย ์ เกิดในเทวดา น่ีอยูใ่นกามภพ แลว้กมี็ความคิดอยูใ่นนั้น มีความคิดคือวา่
ความคิดคือความเห็นของตวัเอง อยูแ่ค่นั้นเอง อยูใ่นภพของตวัเอง ความเห็นครอบง าไว ้ ความ
ครอบง าไว ้อนัน้ีอาจารยม์หาบวัถึงบอกวา่ “ความคิดในกรงขงั” กรงขงัคือวา่ความคิดของขนัธ์ ๕ 
ความคิดของขนัธ์ ๔ ความคิดของขนัธ์ ๑ เห็นไหม ผสัสะของพรหม น่ีความคิดในกรงขงั แต่
วิมุตติหลุดออกไปจาก...จากเลย จาก ๓ โลกธาตุน้ี จากวฏัวน จากวฏัฏะออกไป มนัถึงพน้
ออกไป มนัดีกวา่ตรงท่ีวา่มนัไม่มี อยา่งของเขาไม่รับต าแหน่งใช่ไหม ไม่รับต าแหน่งหนา้ท่ี
เพราะวา่เขามีความสมถะ แต่อนัน้ีมนัไม่มีส่ิงใดในหวัใจเลย น่ีพน้ออกไปจากหลกัของศาสนา 
พระพทุธเจา้ถึงวา่ไม่ติด แลว้ช้ีน าไดห้มดดว้ย  
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ช้ีน า เป็นไปในวฏัวน ในวฏัวนน้ีความคิดของโลกเขาเป็นอยา่งไร ความคิดของโลกเขา 
ความคิดของเทวดาของเขา ความคิดเห็นไหม น่ีเพราะเราเช่ือศาสนา เราเช่ือศาสนา เราถึงจะมี
ความคิดพื้นฐานเป็นแบบน้ี พื้นฐานของเราคือวา่ มนัเปล่ียนแปลงได ้มนัเป็นอนตัตา ความคิดมนั
เปล่ียนแปลงได ้แต่ความตกผลึกออกมาอยูใ่นกรรมนั้น วิบากของผลไง วิบากเห็นไหม มีผลเป็น
วิบาก วิบากออกมา ความกรรมดีตอ้งท าไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ แต่ท าความดีแลว้ท าไมเขาถึงตอ้ง
ระเห็จระเหเร่ร่อนออกไปอยูข่า้งนอก  

อนันั้นเห็นไหม เพราะวา่ท าความดีในอะไร ท าความดีแลว้มนัมีส่ิงผกูพนั มนัความดี
ตอบสนอง แต่ของเราท าความดี ท าความดีตอ้งมีเหตุมีปัจจยั มนัต่างกนัตรงท่ีความคิดตรงน้ีไง 
ตรงท่ีท าดีกบัอะไร ท าดีโดยไม่หวงัความดี มนัเป็นความดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ อยา่งเช่นการท าบุญ
กศุล เราท ากศุล เราอยากไดอ้ะไร ท าแลว้อยากได ้ ท าแลว้อยากได ้ อนันั้นมนัเป็นเพราะมีความ
อยากอยู ่ แต่อยากน้ีนะเป็นผล แต่ถา้ชกักลบัมา อยากท ากศุลสิ อยากท าความดี อยากเป็นมรรค 
ความอยากท่ีเป็นมรรคมนันิดเดียว ถา้ขยบัออกไป ถา้อยาก อยากในผล ผดิ! ถา้อยาก อยากในเหตุ 
ถกู! เห็นไหม  

เราอยากท าความสงบ เราอยากไดส้มาธิ เราอยากไดผ้ล อยากไดอ้ะไร เราอยากตรงนั้น 
มนัเป็นสมุทยัซอ้นสมุทยั มนัเป็นความอยากท่ี ๒ ไปกวนความเห็นภายในของเราใหขุ้่นมวั
ตลอดเวลา ความเห็นอนัน้ีมนัควรน่ิงสงบดว้ยศีล ศีลคือความปกติ ถา้จิตอนัน้ีมนัสงบน่ิงอยู ่ จิตท่ี
มนัเป็นความสงบน่ิงอยูภ่ายใน แลว้ความอยากในเหตุ มนักา้วไปท่ีเหตุ แลว้ผลมนัจะเกิดข้ึนเอง  

เราศึกษา ศึกษาธรรมะมี ๒ ประเดน็ ประเดน็หน่ึงคือวา่เพราะเราเช่ือ ถึงเป็น
ผลประโยชน์ของเรา ชาวพทุธน่ีมีบุญมากนะ อยา่งเร่ืองสวรรค ์ เร่ืองอะไรน่ี อยา่งทางถา้ลทัธิ
ศาสนาอ่ืน ท าดีแลว้ไปเกิดอยู ่ ตอนนั้นมนัไปของเขา แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีไป
ทั้งหมด แลว้แจกแจงไวใ้นหลกัของศาสนา เราเช่ือเพราะเราคนตาบอดเช่ือคนตาดีไง คนตาดีช้ีน า
ไป เรากา้วเดินไป แต่...แต่มนัไม่ไดผ้ลตามนั้น เพราะวา่กิเลสความคิดของเรา เราจินตนาการ เรา
คาดการณ์ไปก่อน มนัถึงไม่เป็นปัจจุบนัธรรม มนัเพราะวา่กิเลสเราคาดเราหมายก่อน กิเลสของ
เรามนัคาดมนัหมายไป แต่เพราะความเช่ืออนันั้น น่ีโลกกบัธรรมไง  

จะเห็นวา่ของเขา เขาท าขนาดนั้น เขายงัเป็นประโยชนข์องเขาข้ึนมาได ้เขาท าประโยชน์
ของเขา แลว้สงัคมยอมรับมาก เพราะมนัเป็นวตัถุ มนัเป็นส่ิงท่ีเห็น ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน แลว้
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ส่ิงท่ีเป็นอามิสสินจา้ง เขาไม่เอา เขาสละท้ิงไป เพราะวา่เขาสละเพื่อหมู่คณะ เพื่อสงัคม เพื่อ
ประเทศชาติ เขามองสงัคมออก น่ีมนัอยูต่รงน้ีไง ตรงวา่มองสงัคมดว้ยตาท่ีมองออก อ่านสงัคม
ออกทั้งหมด ระหวา่งชนชั้นบน ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง แลว้ตรงไหนตอ้งการอะไร 
เหมือนกบัวา่ยนืติดดินไง คนติดดิน คนเขา้ใจเหตุผล แต่ถา้ไปอยูช่นชั้นใดชนชั้นหน่ึง มนัอยู่
เฉพาะจุดนั้น ท่ียนืในโลกน้ีมนักวา้งขวางมาก จะยนืตรงไหนล่ะ 

 ขณะน้ีเรายนืตรงไหน เราท าตวัอยา่งไร ท าตวัเป็นชนชั้นบน เขากเ็ขา้ไดส้นิท เพราะเขา
มีความรู้จริง เขาสามารถแจกแจงในกรณีของนโยบายได ้ ของฝ่ายปฏิบติังานของชนชั้นกลางได ้
ของผูท่ี้วา่มีทุกขย์ากอยูข่า้งล่าง เห็นไหม ทุกขย์ากตอ้งการอะไร รู้วา่เป้าหมายคนตอ้งการอะไร 
จากครรภม์ารดาถึงเชิงตะกอนตอ้งการอะไร แต่นโยบายก าหนดไดไ้หม น่ีความอิสระออกมา  

แต่คนเรามนักมี็ภาคมีมืดมีสวา่ง อยา่งเช่น ปรีดี พนมยงค ์เขาอยูใ่นส่วนบน มีมืดมีสวา่ง 
ประเทศชาติหรือองคก์รใดกแ็ลว้แต่ เขาจะมีมืดและสวา่ง ความสวา่งคือความเปิดเผย บนโต๊ะ แต่
ถา้มีใตโ้ต๊ะ องคก์รของเขาจะตอ้งมีหน่วยข่าว ตอ้งมีหน่วยสืบราชการลบั ชาติกเ็หมือนกนั มีดา้น
มืดและดา้นสวา่ง ถา้สวา่งทั้งหมด ของเขาน่ีดอกเตอร์ป๋วยน่ีเขาสวา่งทั้งหมด เขาบอก “ถา้เราไม่มี
กองทพันะ ไม่ตอ้งซ้ืออาวธุนะ แลว้คนอ่ืนเขาจะไม่รังแกเรา เป็นไปไม่ได”้ น่ีดา้นมืด เห็นไหม 
ดา้นมืดคือดา้นราชการลบั ดา้นความมัน่คง อนัน้ีมองขา้มไป อนัน้ีไม่เห็นดว้ย  

แต่ในหลกัศาสนาก็เหมือนกนั มีกิเลสกบัมีธรรม มีกิเลสเห็นไหม กิเลสคือการเห็นแก่
ตวั มีธรรมคือแสงสวา่ง แลว้ถา้ความอยาก อยากไหนเป็นกิเลส อยากไหนเป็นธรรม น่ีดา้นมืดกบั
ดา้นสวา่ง ดา้นสวา่งคือธรรมไง ธรรมน่ีใหผ้ลเป็นความสุขทั้งหมด ใหค้วามสุขทั้งหมด แต่ดา้น
มืดล่ะ ดา้นมืดคือกิเลสของเรามนัเหน่ียวร้ัง เห็นไหม มืดและสวา่ง แต่เวลาปฏิบติัธรรมนะ 
กลางคืนหรือกลางวนั ไม่มี มนัทะลุไดห้มดทั้งกลางคืนและกลางวนั ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ดา้นมืด
เป็นดา้นสวา่ง น่ีมนัเป็นธรรมธาตุของมนั มนัตอ้งเป็นมนัตอ้งหมุนเวียนไป  

แต่ถา้ เอโก ธมัโม ธรรมท่ีเป็นหน่ึง เห็นไหม มนัสวา่ง มนัไม่สวา่งแบบมืด สวา่งแบบ
โลกเขาน่ีนะ มืดกบัสวา่งน้ีเป็นบุคลาธิษฐาน แต่อกาลิโก ความสวา่งในใจน้ีมนัสวา่งหมด มนั
เขา้ใจหมดไง พอมนัเขา้ใจ เขา้ใจส่ิงสรรพส่ิงทั้งหมด แลว้เขา้ใจกิเลสของตน มนัถึงวา่ไม่ไป
ขดัขวางกบัโลกของเขา เห็นไหม  
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ศาสนามนัละเอียดอ่อนเขา้ไป ดา้นมืดดา้นสวา่งเขามองไม่เห็น แต่ถา้ทะลุออกไปจากวฏั
วนแลว้มนัจะเห็นมืดเห็นสวา่งเลย เกิดมาเป็นมนุษยน่ี์เป็นอริยทรัพย ์ ประเสริฐท่ีสุดเลย เป็น
มนุษยเ์ห็นไหม ทรัพยส์มบติั การเกิดเป็นมนุษยน่ี์ตอ้งมีศีล มนุษยส์มบติั แต่เกิดมาแลว้ น่ีๆ เขาวา่
เป็นประโยชน์ ท าไมมนัทุกขล่์ะ ทุกขม์ากนะ พวกเราทุกขม์าก แลว้กป็รารถนากนั เพราะมีหลกั
ของศาสนา  

หลกัของศาสนาสอนวา่ “วมุิตติน่ีพน้จากทุกข ์วิมุตติ วิมุตติสุข สุขท่ีไม่เจือดว้ยอามิส” ก็
งง น่ีดา้นมืดดา้นสวา่ง ความคิดของเรางงเลยวา่ “ในเม่ือมนัไม่มีเวทนา ไม่มีการแบ่งวา่สุขและ
ทุกข ์ เวทนาไม่มี แลว้มนัสุขไดอ้ยา่งไร” มนัจะไปสุขตรงไหน ถา้มนัไม่มีแบ่งแยกวา่สุขวา่ทุกข ์
เพราะสุขกบัทุกขคื์อเวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา เห็นไหม แลว้มนัเป็นขนัธ์ ๕ พน้ออกไป พน้
ออกไปกเ็ป็นจิตเฉยๆ จิตเฉยๆ หลุดพน้ออกไปอีก แลว้มนัสุขไดอ้ยา่งไร  

มนัสุข! น่ี ความสุขท่ีละเอียดอ่อนมาก วิมุตติสุข มนัจะสุขจริงๆ สุขท่ีแปลกโลก สุขท่ี
ไม่มีในโลกน้ีไง โลกน้ีไม่มีเลย มนัจะมีความสุข มนัสุขในตวัมนัเอง มนัมีความอ่ิมพอในตวัมนั
เอง ความอ่ิมพอน่ีเปรียบไดง่้ายๆ เหมือนกบัวา่หิวแลว้อ่ิม อ่ิมน่ีมีความสุขตลอด แต่อ่ิมแลว้เด๋ียวก็
หิวอีก เพราะมนัยอ่ยสลายไป เห็นไหม น่ีเป็นวา่โลกของเขาเป็นมืดกบัสวา่ง แต่ถา้เป็นวิมุตติสุข
แลว้ มนัอ่ิม มนัไม่มีวนัหิว ส่ิงใดท่ีอ่ิมตวัตลอดเวลา ความสุขท่ีอ่ิมตวัตลอดเวลา ไม่มีส่ิงใดมีค่า
เท่าส่ิงนั้นเลย น่ีมนัละเอียดอ่อนจนมนัไม่มี ไม่ใช่เวทนา มนัอ่ิมพอในตวัมนัเอง อ่ิมพอในวิมุตติ 
ในหลกัของศาสนา น่ีความสวา่งจริง  

 “ญาณ  อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ” 

อุทปาทิ คือวา่ ความสวา่งไสวของปัญญา น่ีความสวา่งไสวของใจ ความสวา่งอนันั้น ยก
กลบัมาท่ีเขาไง ยกมาท่ีโลก โลกมนักเ็ป็นไปในกรอบของความคิดอนัเดิมนั้น กรอบของความคิด
คือวา่ เขาเป็นโลกอยูเ่ขาคิดไดแ้ค่น้ี ความเห็นของโลกคิดไดแ้ค่น้ี เขายงัท าตวัเขาเป็นท่ีสงัคม
ยอมรับได ้ แลว้ชาวพทุธนกัปฏิบติัล่ะ นกัปฏิบติัท่ีพน้ออกไปน่ี มีครูมีอาจารย ์ มีทางช้ีน า เห็น
ไหม พน้ออกไปจากความเห็นของตวัเอง แลว้ตวัเองมีความสุขก่อน แลว้ตวัเองเขา้ใจก่อน แลว้
โลกน้ีจะยอมรับไม่ยอมรับไม่ส าคญัแลว้ตอนน้ี ส าคญัท่ีเทวดาฟ้าดินรู้หมดเลย ดวงใจดวงนั้น
ขณะเป็นสมาธิน่ี พวกเทวดาเขายงัอยากไดบุ้ญกศุลดว้ย แลว้เกิดถา้จิตมนัหลุดพน้ออกไป จิตดวง
น้ีมนัสวา่งไสว  
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อยา่งท่ีหลวงปู่ มัน่กบัอาจารยม์หาบวัอยูท่ี่หนองผอื มีโยมท่ีภาวนาเขา้ไป ก าหนดจิตเขา้
ไป น่ีใจของหลวงปู่ มัน่สวา่งมาก ใจของหลวงปู่ มัน่สวา่งไสวมาก สวา่งครอบโลกธาตุ ใจของครู
บาอาจารยส์วา่งไสว เห็นไหม คนท่ีมีหลกัใจเขา้ไป เขาจบักนัได ้แลว้ท าไมพวกเทวดา พวกส่ิงท่ี
เป็นทิพยอ์ยู ่ ท  าไมเขาไม่เห็นใจดวงนั้น ใจดวงท่ีผดุผอ่งดวงนั้น แต่เรามนัตาบอดไง เราเห็นกนั
ไดเ้ฉพาะร่างกายไง วา่คนๆ น้ี หรือพระองคน้ี์ท าตวัอยา่งไร เรามองกนัท่ีเปลือกขา้งนอกไง แต่
เราไม่สามารถเห็นภายในได ้ถา้จิตเราสงบแลว้ น่ีกระแสของจิต 

เวลาเราท าบุญกศุล ท่ีวา่ส่งกระแสของใจ อทิุศส่วนกศุล มนัไปน่ีมนัไปจากตรงน้ี ใจดวง
น้ีมีความสุขก่อน ใจดวงน้ีมีความสุข แผส่่วนกศุลไปใหทุ้กๆ ดวงใจ มนัท าไมจะไม่ไดค้วามสุข 
น่ีเขาโทรจิต จิตมนัถึงกนัหมด ความอุทิศส่วนกศุล ความคิดถึงกนั อนันั้นมนัความคิดภายนอก 
ความคิดนั้นคือกรงขงั เพราะความคิดน้ีคือขนัธ์ ๕ แลว้จิตท่ีอยูเ่ฉยๆ ตวัในกรงขงัความคิดนั้น 
มนัจะเป็นอิสระข้ึนมา น่ีมนัสวา่ง เพราะจิตมนัสงบเขา้ไป สงบผา่นขนัธ์ ๕ เขา้ไป ถา้ยงัเป็นขนัธ์ 
๕ อยู ่ ความคิดมนัยงัเปลือกอยู ่ เหมือนเปลือกส้มกบัส้ม ถา้เปลือกส้มกข็ม ถา้ผา่นเปลือกส้มเขา้
ไปน่ะหวาน เปลือกส้มนั้นมนัรักษาผลส้มนั้นใหอ้ยูไ่ด ้ 

คนเรา ถา้เดก็ข้ึนมาเกิดข้ึนมาน่ะไร้เดียงสา ไม่มีความคิด ความคิดมนักแ็ลว้แต่วา่ มนัจะ
ประสบการณ์ของมนั เราตอ้งใหมี้การศึกษาเล่าเรียน เพื่อใหมี้ความคิดเอาตวัรอดได ้ เพื่อเป็น
วิชาการ ความคิดน่ีเปลือกส้ม เปลือกส้มน่ีหุม้ห่อส้มไวไ้ง หุม้ห่อจิตดวงนั้นไวไ้ง แลว้เวลาท า
ความสงบเขา้มา ความสงบเขา้มา สงบเขา้มา ผา่นเปลือกส้มนั้นเขา้ไป ผา่นความคิดท่ีฟุ้ งซ่านนั้น
เขา้ไปถึงตวัจิต ตวัจิต เน้ือจิตของมนั น่ีคือความสงบ ความสงบของจิตแลว้ ถา้มีวาสนาจะส่งออก
เห็นได ้ถา้มีวาสนากส็งบเฉยๆ ไง ความสงบมนัสงบโดยเฉยๆ แต่สงบแลว้มีฤทธ์ิมีเดช สงบแลว้
จิตนั้นคึกคะนอง จิตนั้น บางคนจิตนั้นบารมีของจิตสงบกส็งบไปเฉยๆ บางคนพอจิตสงบข้ึน มนั
โลดโผน ความโลดโผนนั้นถึงจะเห็น มนัจะเห็นไดทุ้กคน แต่เทียบไดทุ้กคน  

ฟังสิ! ความเทียบเคียงคือหมายถึงการล้ิมรส ล้ินน่ีกระทบถึงรสของอาหาร จะรู้วา่อร่อย
หรือไม่อร่อย ล้ินรู้รสหมดเลย น่ีความเทียบไดเ้ร่ืองของรส แต่ความเทียบไดท่ี้วา่ จิตพอออกไป
นั้นมนัเป็นกรณีพิเศษอีกกรณีหน่ึง นั้นมนัเทียบได ้ ๒ กรณี กรณีหน่ึงคือวา่ ถา้จิตสงบแลว้เห็น
จริง เห็นดวงใจนั้นจริงนั้นอยา่งหน่ึง นั้นหลกัของศาสนาไง หลกัของศาสนาถึงวา่ สูงกวา่หลกั
ของโลกเขามาก เพราะศาสนาน้ีเป็นดวงตาของโลก เห็นไหม พระอานนทบ์อกกบัพระพทุธเจา้ 
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ปรินิพพานไปแลว้น่ี “ดวงตาของโลกดบัแลว้” ถา้พระครูบาอาจารยเ์ป็นระดบัอยา่งนั้น เป็นผูท่ี้
เป็นดวงตาของโลก เป็นผูช้ี้น าโลกไดท้ั้งหมด  

ความช้ีน าโลกไดน้ั้น ความช้ีน าของโลกไดเ้พราะมนัเขา้ใจ ความเขา้ใจตวัเอง เขา้ใจจิต
ของตวัเองดวงเดียวเท่านั้น มนัจะเขา้ใจเร่ืองอยา่งอ่ืนทั้งหมด มนัถึงวา่มนัไม่มีดา้นมืดและดา้น
สวา่ง ความเขา้ใจคือความสวา่งไสว ความสวา่งไสวคือความรู้แจง้ พระพทุธเจา้รู้แจง้โลกนอก รู้
แจง้โลกใน โลกในคือโลกในความคิด โลกคือตวัเอง วฏัวนน่ีมนัรู้แจง้หมด ทะลุออกหมด 
ออกไปจากวฏัฏะไป น่ีโลกภายใน โลกภายนอกกโ็ลกเราน่ี โลกท่ีเป็นโลกอยูน่ี่ โลกท่ีวา่เป็น
จกัรวาลอยูน่ี่ รู้แจง้ไปหมด เห็นไหม รู้แจง้โลกนอก-โลกใน แต่ปัจจุบนัน้ีส่วนใหญ่จะรู้แต่โลก
ใน โลกของตวัเองไง เพราะช าระกิเลสของตวัเองไดน่ี้ รู้แจง้โลกใน โลกของตวัเอง  

อริยสจั ๔ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค น่ีอริยสจั แลว้จิตท่ีเขา้ไปรับรู้อนันั้น มนักลัน่
ออกมาจากอริยสจัอีกที อริยสจัน้ีเป็นสมมติ ทุกอยา่งเป็นสมมติหมด จิตพน้จากสมมติออกไป 
กลัน่ออกมาจากศีล กลัน่ออกมาจากอริยสจั จิตน้ีหลุดออกไป น่ีหลุดออกไป รู้แจง้โลกใน ในของ
ใจ ใจของตวัเองมนัรู้เร่ืองเก่ียวกบัอริยสจั อริยสจัตอ้งเกิดข้ึนกลางหวัใจ โรงงานของอริยสจั
เกิดข้ึนจากกลางหวัใจ แลว้จิตน้ีมนัพิจารณาอยูใ่นอริยสจันั้น แลว้หลุดพน้ออกไปจากอริยสจั ถา้
จิตน้ีรู้อริยสจั ติดอยูใ่นอริยสจัเหมือนกบัเราติดอยูใ่นรถ ติดอยูใ่นเรือ เราไม่สามารถข้ึนไปบนบก
ได ้เราไม่สามารถข้ึนท่าได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้รู้อริยสจั วา่เรารู้แลว้ติดอยูใ่นอริยสจันั้น มนัถึงวา่รู้อนันั้นมนัยงัไม่ใช่ 
เพราะมนัคาอยู ่มนัตอ้งหลุดออกไปจากอริยสจั ขา้มพน้ออกไปจากอริยสจันั้นเลย น่ีถึงวา่รู้โลก รู้
แจง้โลกใน โลกในรู้แจง้หมด แลว้ทีน้ีอยูท่ี่บารมี ก่ึงพทุธกาล การสะสมมา สาวกะผูไ้ดย้นิไดฟั้ง
เห็นไหม เวยไนยสตัว ์ สตัวท่ี์จะสามารถเอาตวัพน้ออกจากทุกขไ์ด ้ สตัวท่ี์วา่กระเสือกกระสน
ทะลุออกไป ไม่เหมือนคร้ังพทุธกาล บารมีพร้อมหมด ขนาดวา่ยสะฟังเทศน์ ๒ คร้ังส าเร็จไปเลย 
พาหิยะฟังเทศน์หนเดียว ปัญจวคัคียฟั์งหลายหนหน่อย แต่กใ็น ๗ วนั ๑๕ วนั ส่วนใหญ่จะส าเร็จ
หมดเลย พระพทุธเจา้ถึง ๖ ปี  

อาจารยอ์ุตส่าห์ขนาดวา่ ตอ้งบารมีพระพทุธเจา้ดว้ยยงัสะสมมาถึง ๖ ปี แต่สาวกมาถึงน่ี 
แค่ฟังเทศน์ทีเดียวไป ทีเดียวไป แลว้จิตมนัถึงมีบุญญา มนัถึงรู้โลกนอก  อยา่งพระโมคคลัลานะ 
เป็นผูท่ี้ยนืยนักบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ “ในเขาคิชฌกฏูนั้นมีเปรตอยู”่ พระพทุธเจา้
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ยนืยนัวา่ “เรากเ็ห็นแลว้ แต่เพราะไม่มีพยาน ไม่มีพยานหลกัฐาน พดูไปพดูอยูค่นเดียว” ผูเ้ห็นคน
เดียวไม่มีพยานหลกัฐานกไ็ม่พดู จนพระโมคคลัลานะพดูออกมาวา่ “เห็นเปรตท่ีเขาคิชฌกฏูลอย
ไปลอยมาอยูอ่ยา่งนั้น” พระพทุธเจา้กย็นืยนัวา่ “เห็นเหมือนกนั”  

นัน่ มีพยานหลกัฐานแลว้ถึงพดูออกมา พระโมคคลัลานะถึงวา่เป็นผูท่ี้มีฤทธ์ิท่ีสุด รู้เร่ือง
ต่างๆ มากท่ีสุด น่ียนืยนักนัได ้สมยันั้นถึงมี แลว้กเ็ป็นหลกัฐานมา สมยัปัจจุบนักมี็ ครูบาอาจารย์
บางองคท์  าได ้ มีอยู ่ แต่ส่วนใหญ่จะเกบ็ไว ้ ไม่ยอมหลุดออกมาจากขา้งนอก ถึงวา่เป็นแต่ละ
ดวงใจไง มีอยู ่แต่...แต่ไม่ใช่ทุกๆ ดวงท่ีจะเป็นอยา่งนั้น เป็นแต่ละดวงๆ แต่ละบารมีสะสมมา แค่
พน้จากทุกขน้ี์กแ็สนยากแลว้ แค่พน้...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)                                       


